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Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čvrtek 6. září od 11:15 

do 11:30 před kulturním domem  nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. 

Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.   

 

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od  3.9.2018 do 10.9.2018 

bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme 

všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali 

výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také 

stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude 

možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem 

zanechte na OÚ. 

 

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 3.9.-8.9.2018 vykupuje hrozny odrůdy 

Müller Thurgau 16,-Kč/kg. Minimální cukernatost 17°NM. Bližší informace 

naleznete na stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196. 

 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 6.9.   v 8:30 hod. prodávat:kuřice a kohouty 

různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata,jatečné kachny o 

váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks.krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.vinium.cz/
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BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a nabízí 
práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí postačí jen 
základní vzdělání – nové uchazeče zaškolíme:1.    Skladník: skladník Centrálního 
skladu, skladu Hotových výrobků a skladu látek Textilního provozu2.    

Stolař/obsluha dřevoobráběcích strojů3.    Operátor CNC řezacích strojů4.    Operátor 
výrobní linky5.    Operátor CNC dřevoobráběcích strojů6.    Závozník reklamací7.    

Čalouník v nábytkářské výrobě8.    Švadlena v Textilním provozu9.    

Elektromechanik/provozní elektrikář10. Zámečník/svářeč11. Referent-ka obchodního 
oddělení s NJ12. Asistentka/referentka oddělení nákupu mimo EU13. Referent 
nákupu s angličtinou14. Řidič mezinárodní kamionové dopravy15. Dispečer16. 

Údržbář 

Bližší informace zjistíte na telefonním čísle: 727 807 451 nebo 519 440 651, nebo 
kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. Vladimíra 
Kučery, personalisty. 

 

Nemocnice Hustopeče přijme pracovníky na úklid. 

   Nabízíme možnosti: 

   - hlavní pracovní poměr 

   - dohoda o provedení činnosti 

   - brigáda, zástupy 

   Vhodné i pro ženy na MD, důchodce. 

   Bližší informace HS Švástová, tel. 519 407 303, 723 593 151 

   hlavnisestra@nemocnicehustopece.cz 

 

Mateřská škola Velké Pavlovice  hledá vyučenou a zkušenou kuchařku na 

částečný pracovní poměr na dobu určitou.Jedná se o zástup za pracovní 

neschopnost kmenové pracovnice.Zájemci se hlaste na telefon číslo  777 736 

430 nebo osobně v mateřské škole. 
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